
 

 
Conclou una nova edició de les Jornades de Prevenció del Càncer de 

Pell de la Fundació Agrupació 
 

La informació i la prevenció davant els efectes del sol han centrat unes sessions en què 
han participat 125 persones 
 

Barcelona, 21 de juny de 2017. Amb el doble objectiu de conscienciar i sensibilitzar sobre els efectes del 
sol a la pell, la Fundació Agrupació porta anys celebrant les seves Jornades Anuals de Prevenció del 
càncer de pell en diferents localitats de Catalunya i Palma de Mallorca. 

Aquest any s'han dut a terme tres jornades 
i més d'un centenar de persones hi han 
participat. L'11 de maig, Palma de 
Mallorca, el dia 23 del mateix mes, Mataró 
i el passat 16 de juny, Granollers, van ser 
les poblacions que van acollir les sessions 
de screening de pell per part d'un 
dermatòleg, per a tot aquell que ho 
sol·licités. Des de les 10 h i fins a les 16 h, 
es van dur a terme aquestes revisions 
gratuïtes que són de summa importància 
perquè, tal com explica Imma Playà, 
directora de la Fundació Agrupació: "amb 

aquesta avaluació podem detectar possibles casos de risc i, en cas que sigui necessari, derivar les 
persones a la consulta del seu dermatòleg habitual". Posteriorment a la prova, tots els assistents van 
rebre el fullet informatiu "Les 10 Regles d'or per protegir-nos del sol", així com el "Nou Codi Europeu 
contra el Càncer" (annexes en aquest misstage). 
 
La importància del diagnòstic precoç 
L'exposició als rajos ultraviolats (UV) del sol sembla ser el factor ambiental més important en l'aparició 
del càncer de pell. Les mesures per protegir-se del sol poden prevenir l'aparició d'aquesta malaltia si es 
posen en pràctica de forma constant. Els rajos ultraviolats procedents de fonts artificials de llum, com 
les cambres de bronzejat artificials són tan perillosos com la radicación solar, per la qual cosa s'imposa la 
moderació en el seu ús. 
 
El càncer de pell és més freqüent en persones a partir de 50 anys, però cada dia es diagnostiquen més 
casos entre persones joves, deguts fonamentalment a hàbits d'exposició solar poc saludables. 
 
 
 
Més informació: Fundació Agrupació, Anna Serra, 93 482 67 01, anna.serrapallas@gacm.es. 

La Fundació Agrupació va néixer el 1993 per canalitzar l'acció social d'Agrupació i convertir en fets la 
seva sensibilitat i implicació amb els seus 380.000 assegurats i amb tota la societat, especialment amb 
els majors, la infantesa, la joventut i les persones discapacitades. La prevenció és l'eix troncal de la 
Fundació Agrupació, que fomenta hàbits saludables per evitar, retardar o pal·liar situacions de 
dependència física o psíquica i buscar al màxim l'autonomia personal. En aquest sentit, la Fundació 
treballa sobre l'alimentació, l'activitat física i mental o les relacions socials. A més, promou la formació a 
través de la realització de cursos i activitats formatives, mentre recolza projectes d'investigació sobre els 
col·lectius amb els que treballa. 

http://www.fundacioagrupacio.es/ES/inicio.shtml
mailto:anna.serrapallas@gacm.es

